
АГЕНДА 
 

„Онлајн“ еднодневен семинар на тема: 
 

„УПРАВУВАЊЕ СО ОПАСНИ МАТЕРИИ И СО ОПАСЕН ОТПАД, СОБИРАЊЕ  
И ОТСТРАНУВАЊЕ, СКЛАДИРАЊЕ И ДЕПОНИРАЊЕ, РЕЦИКЛИРАЊЕ, ГОРЕЊE“ 

 
 26 јануари 2021 година 

10:00-15:30 часот 
 
 

Време Тема 
 

10:00-10:15 Регистрација на учесниците 
 

10:15-11:00 I. Закон за управување со отпад 
- Општи одредби 
- Примена на Законот 
- Делокруг и основни дефиниции 
- Предизвици и недостатоци при примената на постојната законска 

регулатива во услови на пандемија 
 
II. Начела за одржливо управување со отпад 
 

11:00-12:00 III. Правилник за опасни супстанции, гранични вредности (прагови) за 
присуство на опасни супстанции и критериуми или својства според кои 
супстанцијата се класифицира како опасна – Закон за безбедност и 
здравје при работа 
  
IV. EУ-регулатива  
 
   Својства на опасен отпад:  

- реактивност 
- запаливост 
- токсичност 
- канцерогеност 
- мутагеност 
- еко-токсичност 
- експлозивност 
- инфективност 

V. Опасности и штетности од управувањето со опасни материи и со 
опасен отпад 

12:00-12:30 Пауза за ручек  
 

12:30-13:30 VI. Управување со ризикот при ракување со опасни материи и со опасен 
отпад  
 
VII. Содржина на Програмата за управување со отпадот, која ја донесува 
надлежниот орган за вршење стручни работи во животната средина  
 

- Програми на правните и на физичките лица за управување со отпадот 
- Обврски на општините и на Град Скопје за управување со комуналниот 

и со другиот неопасен отпад 
- Складирање на отпадот 

 
VIII. Постапување со инертниот отпад 

  



13:30-13:45 Кафе-пауза 

13:45-15:00 IX. Постапување со опасен отпад и правила за постапување со опасниот 
отпад: 
 

- Општи правила за постапување со опасниот отпад 
- Забрана за мешање опасен отпад 
- Постапување со измешан отпад 
- Задолжително евидентирање и класифицирање на опасниот отпад 
- Идентификациски формулар за опасен отпад 
- Испитување на карактеристиките на отпадот 
- Услови за добивање овластување за испитување на карактеристиките 

на отпадот   
 
X.  НАДЗОР И НАДЛЕЖНИ ОРГАНИ – делокруг на државниот инспектор за 
животна средина – набљудување 
 

- Организација на набљудувањето за управување со отпад во услови на 
пандемија 

- Обем и содржина на набљудувањето и управување со податоците 
- Обезбедување набљудување 

 
XI. Заклучоци 
 

15:00-15:30 Прашања и дискусија 

 


